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Posudek oponentky práce 

 
Bc. ŠIMŮNKOVÁ, Lenka. Spolupráce personální agentury s jejími uživateli na adaptačním procesu 
zahraničních zaměstnanců. Praha, 2020, 73 s., 2 přílohy. Diplomová práce (DP). Univerzita Karlova, 
Filozofická fakulta, Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Renata 
Kocianová, Ph.D.  
 
1. Obsah a struktura práce  
 
Téma práce, které si autorka zvolila, je oborově relevantní. Cílem její práce je „... poznat a 
analyzovat průběh adaptačního procesu ukrajinských zaměstnanců u uživatelů služeb  
personální agentury, vytvořit vlastní systém adaptačního procesu ukrajinských pracovníků se 
zohledněním aspektů legislativních, interkulturních, psychologických a řídících u uživatele 
personální agentury a následně jej komparovat s reálným průběhem adaptačního procesu 
ukrajinských pracovníků u uživatele personální agentury ManpowerGroup s.r.o. V empirickém 
šetřeni ́ docházi ́ ke zjištění, jak na adaptačním procesu ukrajinského pracovníka personálni ́
agentura spolupracuje s uživateli a zodpovězeni ́výzkumné otázky, zda se na adaptačním procesu 
ukrajinských pracovníků u uživatele podíli ́ více než samotný́ uživatel, nový zaměstnavatel 
Ukrajinců.“ (s. 4).  
 
V názvu páce autorka uvádí zahraniční pracovníky, v textu se však soustředí jen na ukrajinské 
pracovníky, ostatním národnostem není věnována téměř žádná pozornost.  
 
Práce je rozdělena do 9 kapitol a závěru. Rozdělení není z hlediska struktury ani srozumitelnosti 
a přehlednosti textu ideální. Strukturování práce do menších, výstižně nazvaných kapitol by bylo 
přínosem pro lepší orientaci v práci. 

 
První kapitola se věnuje přehledu migrační a integrační politiky České republiky a uvádí přehled 
současné relevantní legislativy i její vývoj. Druhá kapitola se věnuje spolupráci personální 
agentury se zahraničními zaměstnanci, definuje pojmy personální agentura, uživatel služby a 
agenturní zaměstnanec. S pojmem agenturní zaměstnanec se pak v práci již dále nepracuje.  
 
Třetí kapitola popisuje spolupráci personální agentury s uživatelem služby, čtvrtá začlenění 
zahraničních zaměstnanců v České republice. Zde autorka uvádí pojem „správná sociální 
integrace“ (s. 25) bez dalšího vymezení, co tím míní. Doporučila bych v používání podobných 
pojmů větší opatrnost a citlivost.  
 
Pátá kapitola, věnovaná ukrajinským zaměstnancům a jejich adaptaci, je rozdělena do dvou 
podkapitol – 5.1 Ukrajinci a 5.2 Proces adaptace ukrajinských zaměstnanců. Ke stejnému tématu 
se autorka vrací v kapitole 6, kde diskutuje aspekty procesu adaptace Ukrajinců (s. 37–44). 
Rozdělením této kapitoly do podkapitol by se práce výrazně zpřehlednila.  
 
Sedmá kapitola má název Systém adaptace ukrajinských zaměstnanců ve spolupráci s personální 
agenturou a uživatelem služby personální agentury a autorka zde definuje proces adaptace. 
Definice tohoto pojmu rozhodně patří na začátek práce. Přínosné je rozdělení adaptace na tři fáze 
– fázi koordinačně informační, fázi odborného zapracování a poslední fázi, fázi sociálního 
začlenění. 
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Předposlední, osmá, kapitola popisuje empirické šetření, jeho metodiku, spolupráci s firmou 
ManpowerGroup s.r.o. a porovnává reálný proces s procesem navrženým. Navržený proces 
adaptace zde není popsán v dostatečném rozsahu.  
 
V Diskuzi autorka popisuje výstupy empirického šetření mezi jednou personální agenturou a 8 
uživateli. Kapitola obsahuje doporučení pro možný budoucí vývoj – zkoumání důvodů, které 
vedou organizace k tomu, že ukrajinské pracovníky nezaměstnávají.  
 
Závěr práce není příliš kvalitním shrnutím práce, není zde diskutován cíl práce, autorka věnovala 
pozornost dopadu na jednotlivce, který je jen jedním článkem řetězu.  
 
Práce obsahuje relevantní přílohy v přiměřeném rozsahu. 
 
 
 
2. Odborná úroveň 
 
Autorka zvolila velmi důležité, aktuální a často diskutované téma. Naneštěstí se situace na trhu 
práce v souvislosti s COVID 19 významně změnila. Omezení cílové skupiny na pouze ukrajinské 
pracovníky je zdůvodněno jejich četností. Avšak název práce pak zcela neodpovídá jejímu  
obsahu. 
 
Vymezení cíle není dostatečně přesné. Např. ve druhé části popisu cíle v Abstraktu autorka  
uvádí: „V empirickém šetřeni ́ dochází ke zjištěni,́ jak na adaptačním procesu ukrajinského 
pracovníka personálni ́agentura spolupracuje s uživateli a zodpovězeni ́výzkumné otázky, zda se 
na adaptačním procesu ukrajinských pracovníků u uživatele podíli ́ více než samotný uživatel, 
nový zaměstnavatel Ukrajinců“ (s. 4). Tato otázka není v závěru zodpovězena. 
 
Za pozitivní považuji to, že na straně 37 autorka velmi správně zahrnula obě složky adaptačního 
procesu – a to adaptací pracovní i sociální. 
 
Za významnou slabinu považuji volbu výzkumné metody a rozsah výzkumu. Bylo by přínosné, 
kdyby autorka v práci uvedla, z jakého důvodu ve výzkumu pominula skupinu ukrajinských 
zaměstnanců, jejich přímé názory a zkušenosti nejsou v práci zohledněny. Rovněž omezení 
empirického šetření na pouze jednu, byť velmi významnou, agenturu nedává dostatečný obraz o 
realitě. V práci je využito informací od 8 uživatelů personálních služeb. Autorka nikterak 
nevymezila, kolik takových uživatelů v ČR je, s jak velkým zastoupením cílové skupiny tedy 
pracovala. 
 
Otázky využité v šetření postrádají strukturu, působí spíše náhodným dojmem. Bylo by vhodné  
je rozdělit do skupin například podle definovaných fází adaptačního procesu (viz s. 32). Na  
straně 35 autorka říká, že nástupem Ukrajince vzniká multikulturní prostředí. Tento fakt není v 
šetření adresován. 
 
Kapitolu 8.2 (s. 53), kde je velmi dobře popsána fáze adaptačního procesu a způsoby spolupráce 
personální agentury s uživatelem i s vlastními zaměstnanci, považuji za nejkvalitnější část práce. 
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Kapitola 8.4 (s. 50–60) uvádí porovnání reálného procesu adaptace s navrženým systémem 
adaptace ukrajinských zaměstnanců. Navržený systém adaptace ukrajinských zaměstnanců není 
v práci nikde jinde podrobně popsán. Můžeme ho jen dovodit z tabulky 4. Autorčiny návrhy,  
které uvádí v tabulce 4, mohou být ekonomicky velmi náročné. Ekonomické hledisko není v práci 
vůbec diskutováno. 
 
Na straně 63 autorka porovnává navržený systém adaptace s realitou u jednotlivých klientů.  
Bylo by velmi zajímavé popsat, jak se vstřícnost a kvalita adaptačního procesu projevuje na 
ekonomických výsledcích firmy. 
 
V diskuzi (kapitola 9) autorka popisuje svá zjištění nepříliš přehlednou formou, nevyužila ani 
jeden graf, v textu převládají citace nad vlastními myšlenkami a autorčinými závěry. 
 
V závěru by bylo vhodné doplnit shrnutí navrhovaného procesu, popsat jeho přednosti a hlavně 
vyhodnotit cíl práce (viz výše). 
 
 
 
3. Práce s literaturou 
 
Zdroje, které autorka v práci využila, jsou tematicky relevantní, některé poněkud zastaralé, např. 
na straně 27 – Drbohlav, Janská, Šelepová (1999). Autorka cituje i v částech, které by měly 
obsahovat převážně její vlastní závěry a myšlenky. V textu autorka odkazuje v souladu s 
požadovanou normou, její práce s literaturou je korektní. 
 
 
 
4. Grafické zpracování 
 
Práce má podprůměrnou grafickou úpravu. Text je souvislý, bez členění, těžko srozumitelný. 
 
U obrázku č. 1 na straně 16 zcela chybí popisy jednotlivých úseček, jeho úroveň neodpovídá 
kvalitě nutné pro diplomovou práci. Tabulky 1 a 2 na straně 47 mají nevhodně využité 
automatické formátování, texty nejsou dobře čitelné. To se opakuje i u prvního sloupce tabulky  
3 na straně 56. V celé práci není ani jeden graf. Využitím grafů by se zvýšila přehlednost zejména 
kapitoly 9, při diskuzi výsledků šetření. 
 
 
 
5. Jazyková úroveň 
 
Z jazykového hlediska hodnotím práci celkově jako akceptovatelnou. Autorka používá odborné 
termíny, srozumitelnosti práce by výrazně pomohlo lepší strukturování textu do podkapitol nebo 
alespoň odstavců podle zpracovávaného tématu. 
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6. Podněty k rozpravě 
 

• Může autorka shrnout přínosy své práce a to, jak by mohla být přínosná pro praxi  
organizací? 

• Jak by autorka postupovala při vyčíslení ekonomických dopadů nevydařeného nástupu 
zahraničního pracovníka? 

•  Může autorka shrnout svůj návrh adaptačního procesu v jednotlivých krocích? 
 
 
 
7. Závěrečné hodnocení práce 
 
I přes uvedené připomínky hodnotím celkově práci jako akceptovatelnou, autorce se podařilo 
částečně naplnit cíl, který si stanovila. Předloženou diplomovou práci Bc. Lenky Šimůnkové 
doporučuji k přijetí k obhajobě s návrhem klasifikace dobře. Vzhledem k výše uvedeným 
připomínkám bude obhajoba práce velmi důležitá. 
 
 
 
 
V Praze dne 5. června 2020 
 
 
 
 
 
 

Ing. Monika Kavanová, Ph.D. 


